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Protokół nr XXXII  

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

 
Obrady rozpoczęto 29 czerwca 2022 r. o godzinie 14

00
, a zakończono o godzinie  16

00
 tego 

samego dnia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, Justyna Sosnowska otworzyła XXXII sesję 

Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała radnych, burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego, 

sekretarz Wiolettę Topór – Mench, mecenas Alicję Płoszewską, skarbnika  Antoninę Balicką, 

oraz sołtysów.  

 

Na początku posiedzenia udział wzięło 13 członków. 

1. Marcin Budziszewski  

2. Stanisław Janiak  

3. Elżbieta Kłossowska  

4. Monika Łakoma 

5. Andrzej Łyskawa  

6. Robert Nowak  

7. Ilona Nowicka   

8. Krzysztof Paszak 

9. Piotr Pilarski 

10. Mieczysław Podlewski  

11. Henryk Pyrzyk  

12. Elżbieta Ratajczyk  

13. Zofia Sikorska-Rogowska  

14. Justyna Sosnowska 

15. Barbara Sulkowska  

Dwóch radnych (Ilona Nowicka i Robert Nowak) usprawiedliwiło swoje spóźnienie.   

 

Ad. 2.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady  zapytała, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej  

sesji 9 czerwca 2022 r. 

 

Nikt z radnych nie wniósł uwag do protokołów z poprzedniej sesji.  

 

Ad. 3.  

Protokół nr XXXI  Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 9 czerwca 2022 r. został przyjęty.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta 

Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna Sosnowska, Barbara Sulkowska  

NIEOBECNI (2) 

Robert Nowak , Ilona Nowicka  

 

 

 



2 

 

Ad. 4.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady zapytała radnych, czy mają uwagi do wcześniej 

otrzymanego porządku obrad sesji? 

Nie wniesiono uwag. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Przedstawienie porządku obrad. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  

7. Interpelacje radnych i sołtysów.  

8. Przedstawienie raportu o stanie gminy Pyzdry za 2021 r. 

9. Debata nad raportem o stanie gminy Pyzdry za 2021 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. 

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.  

12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2021 rok oraz 

informacji o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 31 grudnia 

2021 roku.  

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2021 rok.   

14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania  

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym.  

15. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium.   

16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.   

17. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta 

Pyzdry za 2021 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Pyzdry na rok szkolny 2022/2023.    

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Rataje. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie skargi S. A. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Pyzdrach. 

24. Zapytania i wolne wnioski. 

25. Zakończenie sesji.  

 

 

Na sesję przybył radny Robert Nowak.  
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Ad. 5.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 

międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

Informację przyjęto, nie zgłoszono pytań.  

 

W trakcie realizacji powyższego punktu na sesję przybyła  radna Ilona Nowicka  

 

 

Ad.6.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady przedstawiła informację o realizacji zadań  

w okresie międzysesyjnym.  

Informację przyjęto, nie zgłoszono pytań. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym nie 

złożono interpelacji.  

Na sesji nikt nie złożył interpelacji.  

 

 

Ad. 8.  

Przemysław Dębski, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy Pyzdry za 2021 r. 

Raport stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 9.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady zaprosiła do debaty nad raportem o stanie gminy 

Pyzdry za 2021 r. 

 

Elżbieta Ratajczyk, radna powiedziała, że po wcześniejszym zapoznaniu się z raportem zdaje 

sobie sprawę, że może ubiegły rok nie był taki bardzo widowiskowy dla naszej gminy, jak 

poprzednie lata, gdy były np. wykonane ozdobne schody,  piękne malowidła na budynku 

byłej łaźni przy ul. Nadrzecznej. To na pewno przyciągnęło wiele osób, które podziwiały i 

zawsze chwaliły te wszystkie osiągnięcia. Natomiast te inwestycje, które zostały wykonane w 

ubiegłym roku budżetowym, to takie inwestycje, które trzeba bezwzględnie zrobić, ale 

których często nie widać, bo są pochowane w ziemi. 

Obrany kierunek działania pana Burmistrza za przyzwoleniem radnych ukazuje nasze  

miasteczka jako spokojne, bezpieczne, które coraz częściej jest odwiedzane nie tylko przez 

ludzi z najbliższej okolicy. 

Dobre nawierzchnie chodników i dróg są niezbędne by móc dojechać do dość odległych 

miejscowości w naszej gminy, które nie zawsze były tak komfortowe jak dzisiaj. Ale nadal 

pewnie w wielu miejscach są drogi, których nawierzchnie trzeba utwardzić, które będą 

pewnie jeszcze powodem wielu sporów radnych, którą drogę w jakiej kolejności wykonać.  

Patrząc z perspektywy kilku lat teraz na inwestycje wykonane w kwocie prawie 16 milionów, 

to jest wielkie wow, bo wcześniej budżet gminy tyle wynosił. Wiadomo, że duża część tych 

inwestycji pochodzi od zewnętrznych inwestorów.  

Należy zauważyć, że dzięki staraniom pana Burmistrza i pracowników odpowiedzialnych za 

inwestycje, pisanie wniosków o środki do różnych programów, co na pewno nie jest łatwe, 

szczególnie kiedy w grę wchodzą wielkie kwoty, kiedy rozliczanie inwestycji po wykonaniu 

jest szczegółowe, tak wiele dzięki wytrwałości udało się wykonać. Należą się tym 

pracownikom podziękowania, bo dzięki ich pracy udało się w gminie dużo zrealizować min. 

wybudowano kanalizację, nowe nawierzchnie dróg i były kontynuowane zadania wcześniej 
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rozpoczęte np. prace przy domu podcieniowym. Realizowane były inwestycje zarówno w 

Pyzdarch jak i na terenie wiejskim np.  świetlica wiejskiej w Lisewie,  droga w m. 

Zapowiednia, Kolonia Janowska.    

Każdy mieszkaniec gminy w jakimś sensie korzysta z tego dobrodziejstwa, które  wspólnie 

wypracowano.  

Na zakończenie powiedziała, że gmina Pyzdry byłaby bardziej rozwojową, gdyby do niej 

przybywało więcej nowych mieszkańców, o co należy zabiegać.   

 
 

Ad. 10.  

Piotr Pilarski, w-ce przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. 

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady poinformowała, że raport był przedstawiony na 

wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 27 czerwca 2022 roku i pozytywnie zaopiniowany.  

Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Pyzdr wotum zaufania. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała nr XXXII/265/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania  stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2021 rok. 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i 

strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,; 

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 

w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

budżetowych,  

5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych 

samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) stanowi obok bilansu kluczowy element 

sprawozdania finansowego. Jest syntetycznym zestawieniem operacji finansowych 

przeprowadzonych w ciągu danego okresu, zazwyczaj jednego roku. Rachunek zysków i strat 

poprzez zestawienie przychodów z różnych rodzajów działalności oraz powiązanych z nimi 
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kosztów zgodnie z zasadą współmierności. Różnica między przychodami i kosztami pokazuje 

obraz wyniku finansowego jednostki (zysk lub stratę) brutto. Rok 2020 zamknął się zyskiem 

w kwocie 10.497.029,64 zł, natomiast na koniec 2020 roku zysk wyniósł 8.527.287,88 zł. 

Zestawienie zmian w funduszu. Główny cel tego sprawozdania to przedstawienie informacji o 

zaistniałych zmianach w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego w roku 

bieżącym oraz w roku poprzednim. Zestawienie zmian w funduszu obrazuje również to z 

poniesionych przez jednostkę kosztów i osiągniętych przychodów, które zostały bezpośrednio 

odniesione na fundusz własny. Uwidocznia zatem zmiany, które nastąpiły w elementach 

funduszu jednostki i identyfikuje ich przyczyny. 

Informacja dodatkowa - jest jednym z pięciu elementów sprawozdania finansowego. 

Prawidłowo sporządzona informacja dodatkowa dostarcza pogłębionych informacji 

o bilansie, rachunku zysków i strat a także rachunku przepływów pieniężnych. Zawiera 

istotne dane i objaśnienia, które są niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji 

majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym. 

 Bilans jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego to także 

podstawowy element sprawozdania finansowego. Jest sprawozdaniem statycznym i obrazuje 

stan posiadanego przez jednostkę majątku. 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zestawieniem aktywów i 

pasywów wielkości, które wpłynęły na osiągnięty wynik budżetu. Identyfikuje również te 

wielkości, które będą miały wpływ na budżet jednostki samorządu terytorialnego w kolejnym 

roku budżetowym lub w latach następnych. 

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 42.890.631,79 zł a wydatki w 

kwocie 40.625.631,79 zł, na dzień 31 grudnia 2021 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 

2.265.330,55 zł.  

 

Ad. 12.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 

2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry na dzień 31 

grudnia 2021 roku. 

Dochody zostały wykonane w kwocie 42.890.962,34 zł, tj. w 101,19% zakładanego planu a 

wydatki zostały wykonane w kwocie 40.625.631,79 zł, tj. w 99,06% zakładanego planu. 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości  34.767.385,64 zł i zostały poniesione na 

wykonanie zadań publicznych, mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 

z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki wodnej i 

gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymaniem dróg i placów gminnych, instytucji kultury 

oraz opieką nad zabytkami , utrzymaniem  placówek oświatowych, realizacją zadań z zakresu 

pomocy społecznej zapewnienia ochrony przeciwpożarowej itp. Wydatki inwestycyjne 

zostały zrealizowane w wysokości  5.858.246,15 zł, tj. 14,42% wydatków wykonanych 

ogółem.  Najbardziej kosztochłonne zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku to 

budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje-Pietrzyków i Pietrzyków Kolona kwota 

1.411.909, 28 zł, przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk 691.012,05 zł, przebudowa drogi w 

m. Zapowiednia 559.332,06 zł,  modernizacja stacji uzdatniania wody we Wrąbczynku 

300.000,00 zł. Ponieważ zrealizowane dochody były wyższe od zrealizowanych wydatków 

rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości  2.265.330,55 zł. 

 

 

Ad. 13.  

Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę SO -6/0954/40/2022 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o 
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sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Pyzdry 

za rok 2021. 

Ad. 14. 

Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 r. wraz ze 

sprawozdaniem finansowym - protokół nr 20/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2022. 

Protokół stanowi załącznik do protokołu.  

  

Ad. 15.  

Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium - uchwała nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 

2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie 

absolutorium. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 16.  

Robert Nowak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę SO-6/0955/115/2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2022 roku 

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.  

 

 

Ad. 17.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady zaprosiła do dyskusji nad udzieleniem absolutorium 

dla Burmistrza Pyzdr. 

 

Andrzej Łyskawa, radny  powiedział, że to co już radni przed chwilą usłyszeli tj. pozytywną 

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowisko Komisji Rewizyjnej i co na bieżąco 

obserwowali w roku 2021 wystarczy, aby udzielić Burmistrzowi absolutorium. Nie ma do 

czego wnosić uwag. W imieniu mieszkańców podziękował Burmistrzowi za dotychczasowe 

działania i zwrócił się do radnych o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2021 rok.  

 
Elżbieta Ratajczyk, radna powiedziała, że decydujące znaczenie w sprawach finansowych na 

pewno ma opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest pozytywna nawet bez uwag, co 

się rzadko zdarza. To wskazuje na to, że gospodarka finansowa prowadzona wspólnie z 

panem Burmistrzem przez panią Skarbnik jest prowadzona na wzorowym poziomie. 

Absolutorium Burmistrza, to nie tylko cyfry i budżet, chociaż na tym głównie skupia się całe 

udzielenie absolutorium.   

Ale w tym wszystkim ważny jest też ten czynnik ludzki. Z racji pracy, którą wykonuje 

spotyka się z różnymi ludźmi, min z dzieci i rodzicami, którzy są uchodźcami z Ukrainy, 

którzy są bardzo zadowoleni z tego, że społeczeństwo przyjęło ich bardzo dobrze, że troszczy 

się o nich, wspiera. Ze strony Urzędu Miejskiego mogą liczyć na pomoc formalnoprawną, na 

sprawną obsługę. A to też składa się na absolutorium.  

Wspomniała, że pracuje w Komisji Oświaty i rozmawiała z dyrektorami placówek 

oświatowych na temat współpracy z Urzędem Miejskim, Referatem Oświaty. Dyrektorzy 

powiedzieli, że współpraca naprawdę jest dobra, chociaż nie wszystko, co by chcieli 

otrzymują, bo nie ma takiej możliwości. Zadowoleni są ze zrozumienia Pana Burmistrza np. 

jak chodzi o zajęcia dodatkowe dla dzieci.  

Część rodziców stara się, aby dzieci realizowały obowiązek szkolny na terenie naszej gminy, 

a dzieci są z różnymi deficytami i potrzeba im różnych dodatkowych zajęć. Tak samo, jeżeli 

chodzi teraz o uchodźców. W szkołach potrzebni byli tłumacze,  nauczyciele wspomagający. 
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Uchodźcy są bardzo z tego zadowoleni, bo wiedzą, że  bo taka pomoc, czy takie wsparcie 

kosztuje, a nie zawsze starcza tych pieniędzy z subwencji oświatowej. 

W związku z powyższym popiera wypowiedź kolegi radnego Andrzeja w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

 
Elżbieta Klossowska, radna, członek Komisji Oświaty powiedziała, że Burmistrz Pyzdr w 

powiecie jest najmłodszym burmistrzem i efekty jego działania przez te lata doprowadziły go 

do dzisiejszego absolutorium. Należy się  pokłonić i chylić czoła, że pan Burmistrz zabiega o 

środki wraz ze swoim zespołem, z panią Skarbnik. W tym tandemie bardzo dobrze im się 

współpracuje i gospodarują środkami gminnymi najlepiej jak tylko mogą.  

W imieniu pracowników Urzędu, dzięki którym widoczne są między innymi te lokalne 

sukcesy, zwróciła się do pana Burmistrza, żeby też pomyślał o pracownikach, żeby też 

krocząco wzrastały ich wynagrodzenia, szczególnie teraz w dobie galopującej inflacji.  

Dalej powiedziała, że tak w zasadzie to jest już półrocze 2022 roku i zwróciła się z prośbą do 

pani przewodniczącej, aby kolejne udzielenie absolutorium odbyło się we wcześniejszym 

terminie.  

Na koniec pogratulowała panu Burmistrzowi i całemu zespołowi  i potwierdziła, że też będzie 

głosowała za udzieleniem absolutorium.  

 
Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady powiedziała, że zmiana terminu udzielenia 

absolutorium za bardzo nie jest możliwa, ponieważ jest to termin ustalony ustawowo.  

Potrzebne są odpowiednie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej. 

Ustawowy termin do udzielenia absolutorium jest do końca czerwca każdego roku.  W 

zeszłym roku z uwagi na pandemię termin ten był przesunięty.  

Dodała, że zarządzanie finansami gminy w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne, 

dynamiczne i trzeba je podejmować odpowiedzialnie i ostrożnie. Trzeba być otwartym i tak 

jak przedmówczyni powiedziała, trzeba patrzeć do przodu, żeby wiedzieć co na przykład jest 

pomocne dla przybyłych uchodźców z Ukrainy, dla mieszkańców.  

Zaraz radni będą podejmować uchwałę w sprawie absolutorium za 2021 rok, a już pół roku 

2022 upłynęło i mamy wiele nowy dynamicznych takich Informacji gospodarczych, z którymi 

trzeba się zmierzyć. 

 
Z uwagi na brak chętnych zamknęła dyskusję na temat udzielenie absolutorium Burmistrzowi 

Pyzdr.  

 
 

Ad. 18.  

Monika Łakoma, w-c przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok. 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 
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Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

Uchwała nr XXXII/266/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad. 19.  

Monika Łakoma, w-c przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Pyzdr. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała nr XXXII/267/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Pyzdr stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady pogratulowała panu Burmistrzowi  

jednomyślnego otrzymania absolutorium. W imieniu radnych złożyła gratulacje za tak udany 

rok miniony i życzyła by obecny rok owocował też w inwestycje, by radni nadal 

współpracowali z panem burmistrzem, a pracownicy z Urzędu Miejskiego wspierali i 

realizowali wspólnie nowe zadania.     

W dowód uznania i podziękowania wręczono panu Burmistrzowi bukiet kwiatów.  

Na ręce pani Skarbnik złożono serdeczne gratulacje i życzono wytrwałości w tym działaniu, 

aby wszystko z wynikiem finansowym się zgadzało. Referat finansowo-księgowy, to też 

ważny organ wiodący, bez którego nie można by było żadnej decyzji podjąć.  

Pani Skarbnik tez wręczono bukiet kwiatów.  

 
Przemysław Dębskim, burmistrz bardzo serdecznie podziękował za to absolutorium.  

W poprzednich latach niejednokrotnie wspominał, że absolutorium, to nie tylko  

zasługa burmistrza, ale także radnych. 

Podziękował radnym za całoroczną współpracę. Bez dużego zrozumienia radnych chociażby 

co do proponowanych zmian w budżecie, nigdy by się tego budżetu nie udało wykonać w 

takim stopniu.  

Podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego na czele z panią Skarbnik, która 

sama najlepiej wie,  ile kosztuje zdrowia i nerwów realizacja budżetu gminy. Także pani 

Sekretarz.    

Dziękował również sołtysom, którzy już od ponad 10 lat mają swój duży udział w realizacji 

budżetu gminy, bo fundusz sołecki w gminie Pyzdry, to już ponad 350 tysięcy zł.  

Podziękował za te wszystkie dobre słowa, które dzisiaj usłyszał. 
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Pani radna Elżbieta Ratajczyk w pierwszej wypowiedzi nawiązała do powiedzenia 

Burmistrza, że inwestycje w samorządzie dzielą się na te efektywne i na te efektowne. 

W poprzedniej kadencji wykonywane były mniejsze i mniej kosztowne, ale jednak bardziej  

efektowne.  

W pierwszej kadencji gospodarowania gminą priorytetem było to, żeby odkleić pewną taką 

łatkę, która przez lata została gminie Pyzdry, miastu przyklejona. Kiedyś jedna pani 

powiedziała takie zdanie, że w Pyzdrach na spacer, to można tylko iść na cmentarz. 

Odwiedzać biskich zmarłych na cmentarzu można, ale fajnie byłoby, gdyby była jeszcze jakaś 

inna alternatywa na spacery i na tym też w dużej mierze pracowano w tej kadencji. 

Zapewne tą wcześniej wspomnianą łatkę udało się od Pyzdr odkleić i dzisiaj gmina Pyzdry 

jest ciekawym miejscem dla turysty, który chciałby spędzić tutaj weekend.  

Tworzona nowa infrastruktura jest doceniana i lubiana nie tylko przez turystów, ale także 

przez mieszkańców gminy, którzy chcą się pochwalić przed  rodziną, znajomymi i chcą 

spędzić trochę wolnego czasu. Poprawa infrastruktury wpływa na ocenę jakości życia. 

Dzisiaj balans pomiędzy inwestycjami efektownymi i efektywnymi trochę się zmienił, co 

wynika z tego, że nadarzyły się szanse na ich realizację.   

Jako burmistrz za priorytet stawia sobie wykorzystywanie nadarzających się szans, którymi są 

przede wszystkim pieniądze rządowe, których gmina stara się jak najwięcej pozyskiwać.    

Wspomniał, że chyba w całej poprzedniej kadencji na inwestycje nie wydano 20 mln zł.   

Natomiast, jeżeli dla gminy Pyzdry pozytywnie zostanie rozstrzygnięty konkurs w ramach 

Polskiego Ładu dla gmin popegeerowskich, to na inwestycje gmina będzie miała w 

najbliższych dwóch latach ponad 20 mln zł.  

Należy się z tego cieszyć, ale trzeba jasno powiedzieć, że jest to ogromne wyzwanie zarówno 

finansowe, bo środki zewnętrzne trzeba uzupełnić wkładem własnym, a także jest to ogromne 

wyzwanie organizacyjne.   

W dotychczasowej strukturze Urzędu Miejskiego za inwestycje była odpowiedzialna jedna 

osoba, teraz to jest praktycznie niewykonalne. 

Inny komfort wykonywania inwestycji jest w terenie wiejskim, niezabudowanym, a inaczej 

wykonuje się prace w gęstej zabudowie w mieście, co powoduje wiele utrudnień.  

To będzie dla nas trudnym czasem. Podejmowane są działania, aby wykorzystać te ogromne 

środki finansowe, bo one mogą naszą gminę wprowadzić na zupełnie wyższy poziom rozwoju 

i przede wszystkim spowodować, że gmina Pyzdry będzie przystawała do czasu, w której 

przyszło jej funkcjonować. 

Natomiast dzisiejszy dzień utwierdza w przekonaniu, że jeżeli wspólnie z radnymi możemy 

wzajemnie na siebie liczyć, to wszystkie nawet największe trudności, które ewentualnie w 

najbliższym czasie mogą się pojawić, są do przezwyciężenia. 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady potwierdziła, że pan Burmistrz może liczyć na 

współpracę z radnymi.  

  
Ad. 20.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2022/2023. 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 



10 

 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała nr XXXII/268/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2022/2023 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad. 21.  

Wioletta topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 

wymiaru czasu pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Pyzdry. 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marcin Budziszewski , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej Łyskawa , Robert 

Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław Podlewski , Henryk 

Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna Sosnowska, Barbara 

Sulkowska  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Stanisław Janiak  

 

Uchwała nr XXXII/269/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego 

wymiaru czasu pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Pyzdry stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad. 22.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje. 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 
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Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała nr XXXII/270/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje stanowi załącznik do protokołu 

 

 

Ad. 23.  

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała projekt 

uchwały w sprawie skargi S. A. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Pyzdrach. 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania w/w uchwały. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Justyna 

Sosnowska, Barbara Sulkowska  

 

Uchwała nr XXXII/271/2022 Rady Miejskiej w Pyzdrach  w sprawie skargi S. A. na 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad. 24.  

Piotr Pilarski, radny podziękował za utwardzenie asfaltem drogi w m. Baraniec i zaprosił na 

otwarcie drogi.  

 

 

25.  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamknęła XXXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach.  

 

  

Protokołowała:                                                           Przewodnicząca obrad  

Alina Banaszak                                                            Justyna Sosnowska 

 

 

 


